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ًتمثل األحماض والقواعد جزءا كبیرا من حیاة االنسان ، - ١ ً  
  الخل الذي یستخدم في بعض األطعمة وعملیات التنظیف  مثل -  :االحماض  - ٢

ًقدیما وأالن تدخل االحماض في كثیر من تم إكتشافھ ھو محلول حمضي 
الكیمیائیة مثل االسمة والمتفجرات واألدویة والبالستیك وبطاریات الصناعات 

   السیارات
     كذلك لھا العدید من االستخدامات في المنزل والصناعات الكیمیائیة  -  :القواعد  -  ٣ 

ظیف البالوعات لمنع  والمنظفات الصناعیة واألدویة واألصباغ وتنمثل الصابون ،
  .انسدادھا وغیرھا من االستخدامات 

الجدول التالي یوضح بعض المنتجات الطبیعیة والصناعیة واألحماض او القواعد 
  )استخدامات االحماضوالقواعد( -:الداخلة في تركیبھا وتحضیرھا 

  

  : الظاھریة الحمض خواص  

  ھو مركب ذو طعم الذع - ١

 اللون األحمر یغیر لون صبغة عباد شمس إلى  - ٢

  یتفاعل مع الفلزات النشطة ویتصاعد الھیدروجین  - ٣

ویتفاعل مع امالح الكربونات أو البیكربونات ویحدث فوران ویتصاعد غاز ثاني  - ٤
 أكسید الكربون ،

 .ً ویتفاعل مع القواعد ویعطي ملحا وماء - ٥
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  :الظاھریة القاعدة خواص

  )مر(ھي مركب ذو طعم قابض  - ١
  لھا ملمس صابوني - ٢
 ون صبغة عباد الشمس إلى األزرق ،  تغیر ل - ٣
  .ًوتتفاعل مع االحماض وتعطي ملحا وماء - ٤
  

الخواص الظاھریة لكل من الحمض والقاعدة تقودنا إلى تعریف تجریبي أو تنفیذي 
  لكل منھما 

  : التعریف التجریبي 
 والیصف او یفسر الخواص غیر المرئیة )الخواص الظاھریة (یقوم على المالحظة

ًا السلوك والتعریف األكثر شموال والذي یعطي العلماء فرصة للتنبؤ التي أتت بھذ
بسلوك ھذه المواد یأتي من خالل الدراسات والتجارب والتي وضعت في صورة 

  .نظریات 
  

  
  

  
  

ً ھو المادة التي تتفكك في الماء وتعطي أیونا أو أكثر من أیونات :الحمض  ***
  H+الھیدروجین 

ً التي تتفكك في الماء وتعطي أیونا أو أكثر من أیونات ھو المادة :  القاعدة***
  HO-الھیدروكسید 

  :التفسیر
التوصیل الكھربي للمحالیل المائیة لألحماض والقواعد یثبت وجود أیونات فیھا  - ١

فعند ذوبان كلورید الھیدروجین في الماء فإنھ یتأین إلى أیونات الھیدروجین 
  .وأیونات الكلورید 

HCI(g)                H+
(aq) + CI-

(aq)  

Water 
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ًكذلك عند ذوبان ھیدروكسید الصودیوم في الماء فإنھ یتفكك مكونا أیونات  - ٢
  .صودیوم وأیونات ھیدروكسید

NaOH(s)                Na+
(aq) + OH-

(aq)  
  

  :عملیة تفكك األحماض والقواعد في الماء لھا أنماط مختلفة  - ٣
H2SO4(aq)              2 H+

(aq) + HSO-2
4(aq)  

HCIO4(aq)               H+
(aq) + CIO-

4(aq)  
KOH(aq)               K+

(aq) + HO-
 (aq)  

Ba(OH)2(aq)                  Ba2+
(aq)+ 2OH-

 (aq)  

  : استنتاجات من نظریة ارھینیوس-٤
  

 +Hة بة تركیز أیونات الھیدروجین الموج تعمل على زیاد:األحماض - ١
وھذا یتطلب أن یحتوي حمض أرھینیوس على . محالیل المائیة في ال

الھیدروجین كمصدر ألیونات الھیدروجین كما یتضح من معادالت تفكك 
  . األحماض 

 تعمل علي زیادة تركیز أیونات الھیدروكسید في المحالیل :القاعدة - ٢
المائیة ، وبالتالي فإن قاعدة أرھینیوس البد ان تحتوي على مجموعة 

كما یتضح من معادالت تفكك القواعد ، وتساعد  -OHوكسید الھیدر
نظریة أرھینیوس في تفسیر ما یحدث عند تعادل الحمض والقاعدة 

  : لتكوین مركب أیوني وماء ، كما بالمعادلة التالیة 
HCI(aq) + NaOH(aq)                 NaCI(aq) + H2O(L) 

  :ًعا لنظریة أرھینیوس ھي والمعادلةاألیونیة المعبرة عن ھذا التفاعل تب
H+

(aq) +OH-
(aq)                 H2O (L) 

ًوبالتالي یكون الماء ناتجا أساسیا عند تعادل الحمض مع القاعد  ً.  

  -):عیوب نظریة ارھینیوس(مالحظات علي نظریة ارھینیوس -٥
الماء جزىء قطبي یحمل األكسجین فیھ شحنة سالبة جزئیة ویحمل -١  

موجبة جزئیة ، لذا فإن الماء سوف یتأثر بطریقة أو أخري الھیدروجین شحنة 
أیون (ًوقد أكتشف العلماء حدیثا أن البروتون . باألیونات الموجودة في المحلول 

ًالیمكن ان یوجد حرا في المحالیل المائیة ، حیث یكون ) الھیدروجین الموجب 
ًمتحدا بجزیئات الماء مكونا بروتونا متھدرت  ً    )+H3Oھیدرونیومیسمي ایون ال(ً

  
 وبعض المركبات األخري تعطي محالیل قاعدیة في NH3)األمونیا (النشادر - ٢

الماء رغم إنھا ال تحتوي علي أیون الھیدروكسید في تركیبھا ، كما إنھا تتعادل مع 
  األحماض وھذا الینطبق مع نظریة أرھینیوس

Water 
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  ).نح للبروتون ما(  H+ھو المادة التي تفقد البروتون  :  الحمض * **
  

مستقبلة ( ھي المادة التي لھا القابلیة الستقبال البروتون :   القاعدة***
  ).للبروتون 

  
  
  
  

  -:التفسیر****
  
 لوري یشبھ حمض أرھینیوس في احتوائھ على الھیدروجین –حمض برونشتد - ١

  في تركیبھ ،
   لوري– أي أیون سالب ما عدا أیون الھیدروكسید یعتبر قاعدة برونشتد -٢ 
یكون اتحاد الحمض والقاعدة ھو أن مادة تعطي البروتون واألخري تستقبل ھذا - ٣

  .البروتون أي أن التفاعل ھو انتقال للبروتون من الحمض إلى القاعدة 
  -:االمثلة****

ً حمضا ألنھ یمنح بروتونا إلى الماء وبالتالي HCI في الماء یعتبر HCIعند إذابة حمض - ١ ً
 قاعدة مقترنة بینما -CIدة ألنھ یكتسب ھذا البروتون ویصبح ایون الكلورید یعتبر الماء قاع

  . حمض مقترن+H2Oأیون الھیدرونیوم 
H3O+  + CI-    H2O  + HCI  

     حمض    قاعدة                قاعدة مقترنة    حمض مقترن
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قاعدة ویتضح ذلك من المعادلة ) النشادر(التعریف یسمح لنا باعتبار األمونیا - ٢
  :الیة الت
  

NH+
4 (aq)  +  OH-

(aq)      H2O(L)  +  NH3(g)  

  قاعدة         حمض           قاعدة مقترنة   حمض مقترن  
ًفعندما یمنح الحمض بروتونا یتحول إلى قاعدة وعندما تكتسب القاعدة ھذا 

  .البروتون تتحول إلى حمض
  
عدة ھذا البروتون یتحول الي قاعدة مقترنة وعندما تكتیب القاعندما یمنح الحمض بروتون  - ٤

  تتحول الي حمض مقترن
  

   .ًھو المادة الناتجة عندما تكتسب القاعدة بروتونا:الحمض المقترن ** 
  

   .ًھي المادة الناتجة عندما یفقد الحمض بروتونا :القاعدة المقترنة**
  

  

  .ھو المادة التي تستقبل زوج أو أكثر من اإللكترونیات  :الحمض *** 
  

  .المادة التي تمنح زوج أو أكثر من اإللكترونیات ھي  :القاعدة ***
  ھذه النظریة اكثر شموال في تعریف كل من الحمض والقاعدة

  :مثال
حمض ) +H(یعتبر ) -F(مع ایون الفلورید ) +H(فعند إتحاد أیون الھیدروجین 

  :قاعدة لویس ویتضح ذلك من الشكل التالي ) -F(لویس بینما أیون 
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  أحماض ضعیفة  أحماض قویة
  ھي األحماض تامة التأین ، - ١
 أي ان جمیع جزئیتھا تتأین في  - ٢

 المحلول إلى أیونات
 ومحالیلھا توصل التیار الكھربي  - ٣

ًبدرجة كبیرة نسبیا بسبب 
احتوائھا على كمیة كبیرة من 

 األیونات ، 
 لذلك تعتبر إلكترولیتات قویة  - ٤
  :مثل  - ٥

 حمض – HIحمض الھیدرویودیك 
 حمض – HCIO4البیروكلوریك 

 حمض – HCIالھیدروكلوریك 
 حمض النیتریك – H2SO4الكبریتیك 

HNO3.   
  

  ھي االحماض غیر تامة التأین - ١
ً بمعني ان جزءا ضئیال من  - ٢ ً

 ٣الجزیئات یتفكك إلى ایونات 
وتوصل التیار الكھربي بدرجة  - ٣

 ضعیفة ،
  . لذلك تعتبر إلكترولیتات ضعیفة  - ٤
) الخل( حمض األسیتیك :مثل - ٥

CH3COOH الذي یتأین في الماء إلى 
  .أیون ھیدرونیوم وأنیون األسیتات 

CH3COOH+H2O                         
CH3COO- + H3O+ 

  
  

  

  -:ھام****
التوجد عالقة بین قوة الحمض وعدد ذرات الھیدروجین في تركیبھ الجزیئي 

 یحتوي الجزيء منھ علي ثالث ذرات ھیدروجین ، H3PO4فحمض الفوسفوریك 
 الذي یحتوي على ذرة HNO3ع ذلك ھو حمض أضعف من حمض النیتریك وم

  .ھیدروجین واحدة
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  حماض معدنیةا  أحماض عضویة
ھي االحماض التي لھا أصل عضوي - ١
  ) حیوان–نبات (
 وتستخلص من أعضاء الكائنات - ٢

  الحیة ، 
  وھي احماض ضعیفة - ٣
 حمض –حمض الفورمیك : مثل - ٤

 – )في اللبن(تیك حمض الالك–األسیتیك 
 حمض – )اللیمون(حمض الستریك

  األكسالیك

ھي تلك األحماض التي یدخل في  - ١
ًتركیبھا عناصر الفلزیة غالبا مثل الكلور 
والكبریت والنیتروجین والفوسفور 

  وغیرھا 
  ولیست من أصل عضوي - ٢
 HCIحمض الھیدروكلوریك :  مثل  - ٣
 – H3PO4 حمض الفوسفوریك –

 – HCIO4حمض البیروكلوریك 
 حمض – H2CO3حمض الكربونیك 

 حمض الكبریتیك – HNO3النیتریك 
H2SO4.   

  
  

  

  
  

  احادیة البروتون- ١
  )احادیة القاعدیة ( 

  ثنائیة البروتون - ٢
  )ثنائیة القاعدیة( 

  ثالثیة البروتون - ٣
  )ثالثیة القاعدیة( 

یعطي الجزيء منھا عند - ١
ًوتونا دوبانة في الماء بر

  ً.واحدا
   لھ ملح واحد- ٢

  :مثل
  حمض 

  HCIالھیدروكلوریك  
  حمض  

  CH3COOHاألسیتیك 
    HNO3حمض النیتریك 

  حمض 
  HCOOH الفورمیك

  
  

یعطي الجزيء منھا عند - ١
ًذوبانھ في الماء بروتونا 

  .ًواحدا او أثنین 
   لھ ملحان- ٢

  : مثل
  H2SO4حمض الكبریتیك 
  H2CO3حمض الكربونیك 

  
  الیكحمض االكس

(COOH)2  

یعطي الجزيء منھا عند - ١
ًذوبانھ في الماء بروتونا 
ًواحدا او أثنین او ثالثة 

  .بروتونات 
   لھ ثالثة انواع من االمالح- ٢

  :مثل
مثل حمض 
   H3PO4الفوسفوریك

  C6H8O6: حمض الستریك
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  قواعد ضعیفة  قواعد قویة
  ھي قواعد تامة التأین ، - ١
ما في  وتعتبر إلكترولیتات قویة ك - ٢

 األحماض ، 
مثل ھیدروكسید البوتاسیوم  - ٣

KOH ھیدروكسید الصودیوم ، 
NaOH ھیدروكسید الباریوم ، 

Ba(OH)2 .  
  

  ھي قواعد غیر تامة التأین ، - ١
  وتعتبر إلكترولیتات ضعیفة - ٢
 مثل ھیدروكسید األمونیوم  - ٣

NH4OH.   
  

  

  
   :بعض المواد تتفاعل مع الحمض وتعطي ملح وماء لذا تعتبر قواعد مثل

كربونات او بیكربونات   ھیدروكسیدات الفزات  اكاسید الفلزات
  الفلز

K2O – Na2O – 
MgO – CaO – PbO 

– FeO  
  

KOH – NaOH – 
Mg(OH)2 – 
Ca(OH)2 – 

Ba(OH)2  
  

K2CO3 – Na2CO3 – 
KHCO3 – 

NaHCO3  
  

  
  -:ھام*****

  القواعد التي تذوب في الماء تسمي قلویات  - ١
   -OH التي تذوب في الماء وتعطي أیون الھیدروكسید دھي الموا:   القلویات- ٢-٢
   القلویات ھي جزء من القواعد ،  - ٣
  .كل القلویات قواعد ولیس كل القواعد قلویات  - ٤  
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ًتوجد عدة طرق للتعرف على نوع المحلول ما إذا كان حمضیا او قلویا او متعادال ،  ً ً

  Ph الرقم الھیدروجیني او مقیاس) الكواشف (حیث یمكن استخدام االدلة 
  

  
ھي عبارة عن احماض او قواعد ضعیفة یتغیر لونھا بتغیر نوع  -١

  )علل(المحلول
 اختالف لون الدلیل المتأین عن لون الدلیل السبب في ذلك ھو  -٢

 غیر المتأین 
 :تستخدم الكواشف في التعرف على -٣
  نوع المحلول  •
 وأثناء عملیة المعایرة بین الحمض والقاعدة •
   
  :بعض االدلة ولونھا في االوساط المختلفةامثلة ل -٤

  
  :سؤال من الجدول 

  كیف تفرق عملیا بین عباد الشمس  وبرموثیمول االزرق - ١
 كیف تفرق عملیا بین عباد الشمس ومیثیل برتقالي - ٢
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

  -:مالحظة ھامة
لدغة النمل والنحل حمضیة التأثیر یمكن عالجھا بمحلول  -١

  بیكربونات صودیوم قلویة
  ندیل البحر فلویة یمكن عالجھا باستخدام الخل  لدغة الدبور وق -٢
  

  
  

ھو اسلوب للتعبیر عن درجة الحموضة او القاعدیة للمحالیل 
   .14 الى 0بأرقام من 

  
یستخدم لقیاس الرقم الھیدروجیني جھاز رقمي او ششریط  -١

  رقمي
 على pH وتعتمد قیمة -OH و +Hجمیع المحالیل المائیة تحتوي على أیوني   -٢

  :ل منھما تركیز ك

   :PHداللة قیمة 
  .7 أقل من pHیكون المحلول حمضي وتكون قیمة  +OH-<Hإذا كان تركیز - ١
  
  .7 أكبر من pH یكون المحلول قاعدي وتكون قیمة +OH->Hإذا كان تركیز - ٢
  
  .pH = 7 یكون المحلول متعادل وتكون قیمة +OH-=Hإذا كان تركیز - ٣
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  ھامة في حیاتناتعتبر االمالح احد المركبات ال •
 توجد بكثرة في القشرة االرضیة •
  توجد ذائبة في ماء البحر او مترسبة في قاعھ •

 

  
  
  

  
  

 الفلزات التي سبق الھیدروجین في متسلسة النشاط الكیمیائي تحل محلھ في * 
محالیل األحماض المخففة ویتصاعد الھیدروجین الذي یشتعل بفرقعة عند تقریب 

  .ًي ذائبا في الماء شظیة مشتعلة الیھ وتبق

   ھیدروجین+  ملح الحمضحمض                 ) + نشط ( فلز 
  

Zn(s) + H2SO4(aq)              ZnSO4(aq) + H2(g) 
   

   ویمكن فصل الملح الناتج بتسخین المحلول فیتبخر الماء ویتبقي الملح * 
  

  
 الحمض مباشرة وتستخدم ھذه الطریقة عادة في حالة صعوبة تفاعل الفلز مع* *

  -:سواء 
  .بسبب خطورة التفاعل او لقلة نشاط الفلز عن الھیدروجین **

  .ماء + حمض              ملح الحمض + أكسید فلز 
CuO(s) + H2SO4(aq)                      CuSO4(aq) + H2O(L)  

  
  

dil
. 

 مخفف
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  ماء+ قلوي                 ملح + حمض 
  

HCL(aq)+NaOH(aq)                          NaCL(aq)+H2O(L) 
  
  یعرف  ھذا النوع بتفاعالت التعادل •
لتقدیر تركیز حمض او قلوي (تستخدم تفاعالت التعادل في التحلیل الكیمیائي •

وتسمي )(مجھول باستخدام احدھما معلوم التركیز في وجود دلیل مناسب 
 )  عملیة المعایرة

 فئة تماما لكمیة القلوي ویحدث التعادل عندما تكون كمیة الحمض مكا •
  

  
  
یمكن ) درجة غلیانة منخفضة ( وھي امالح حمض الكربونیك وھو غیر ثابت  •

  ًألي حمض آخر أكثر ثباتا منھ ان یطرده من أمالحھ
   ویحل محلھ ویتكون ملح الحمض الجدید وماء یتصاعد غاز ثاني اكسید الكربون

  
  . ویستخدم ھذا التفاعل في إختبار الحامضیة  •
  

Na2CO3(s) + 2HCI(aq)                     2NaCI (aq) + H2O(L) + H2O(e) + CO2(g)  
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مع األیون ) -Xاألیون ( یتكون الملح عن ارتباط األیون السالب للحمض  - ١

  الموجب للقاعدة 
لذلك فإن االسم الكیمیائي للملح یتكون من  ) MX(لینتج الملح ) +Mالكاتیون ( 

  ن مقطعی
فالمقطع األول یدل ... ت بوتاسیوم وھكذا ارتم او نًفنقول مثال كلورید صودیو - ٢

والذي یطلق علیھ الشق الحمضي ) األنیون ( على األیون السالب للحمض 
) الكاتیون (بینما المقطع الثاني یدل على األیون الموجب للقاعدة . للملح 

  .والذي یطلق علیھ الشق القاعدي للملح 
) KOH(مع ھیدروكسید البوتاسیوم ) HNO3(د حمض النیتریك  فعند اتحا - ٣

  ) .KNO3(فإن الملح الناتج یسمي نترات بوتاسیوم 
KOH(aq) + HNO3(aq)                      KNO3(aq) + H2O(L)  

 والكاتیون یوننوتتوقف الصیغة الكیمیائیة للملح الناتج على تكافؤ كل من اال  - ٤
  -:مثلة  بعض االمالح وصیغتھا واالحماض التي حضرت منھا یوضح االجدول التالي - ٥
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  -:من الجدول نالحظ **
بعض األحماض لھا نوعان من األمالح مثل حمض الكبریتیك وحمض الكربونیك  - ١

ویرجع ذلك لعدد ذرات الھیدروجین في جزيء الحمض وھناك احماض لھا ثالثة 
  . H3PO4أمالح مثل حمض الفوسفوریك 

  الذي یحتوي ھیدروجین في الشق الحمضي لھ إما ان یسمي بإضافةالملح  -٢ ٢
-HSOأو بإضافة كلمة ھیدروجینیة مثل بیكبریتات ) Biبیـ ( 

 أو كبریتات 4
  .ھیدروجینیة 

 على تكافؤ الفلز المرتبط بالشق الحمضي وتكتب في حالة III أو IIتدل األرقام  - ٣
  .الفلزات التي لھا أكثر من تكافؤ

  +CH3COO-Kضویة مثا أسیتات البوتاسیوم عامالح األحماض في حالة  - ٤
  .یكتب الشق الحمضي في الرمز إلي الیسار والقاعدي إلى الیمن 

  

  
  

  -: في خواصھا  لالمالح تختلف المحالیل المائیة***
ًعندما یكون الحمض قویا والقاعدة  ) pH<7( ًمنھا ما یكون حمضیا  - ١

   NH4CIضعفیة مثل محلول 
ًعندما یكون الحمض ضعیفا  ) pH>7(  یكون قاعدي  ومنھا ما - ٢

  Na2CO3والقاعدة قویة مثل محلول 
عندما یتساوي كل من الحمض  ) pH=7(  ومنھا ما ھو متعادل  - ٣

 . CH3COONH4 و NaCIوالقاعدة في القوة مثل محلول 
  
  

  :السبب***  
  
ری@د ال@صودیوم ك@ان  إ ذا كان الملح من أنیون حم@ض  ق@وي وك@اتیون قاع@دة قوی@ة مث@ل كلو -١

  محلول الملح متعادل
أسیتات (  إذا كان الملح متكونا من أنیون حمض ضعیف وكاتیون قاعدة ضعیفة  مثل خالت  -٢

  كان محلول الملح متعادال أیضا ً) األمونیوم 
 إذا كان الملح متكونا من أنیون حمض ضعیف وكاتیون قاعدة قویة  مث@ل خ@الت ال@صودیوم -٣

  وكربونات الصودیومCH3COONa   قاعديكان محلول الملح
    إأذا كان الملح متكونا من أنیون حمض قوي وكاتیون قاعدة ضعیفة مثل كلورید األمونیوم-٤

  NH4Clكان محلول الملح حمضي  
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